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Burmistrz Głogówka  

ul. Rynek 1  

48-250 Głogówek         Głogówek, 30.09.2022 r. 

IZP.6733.5.2022.RSC 

 

 

Obwieszczenie 

Burmistrza Głogówka  
O wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  

celu publicznego  

 

 

 Burmistrz Głogówka działając na podstawie  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)  zawiadamia , że w dniu 30.09.2022 r. została 

wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 3 ; IZP.6733.5.2022.RSC 
dla inwestycji obejmującej:  

przebudowę - modernizację sieci niskiego napięcia wraz ze zmianą jej przebiegu  

w miejscowości Ciesznów 

 

na działkach o numerach ewidencji gruntów: części działek nr:  6, 103, 104, 106, 105, 172/1, 182, 170/1, 

119, 172/2, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 107, AM-1 obręb Ciesznów  karta mapy 1, jednostka 

ewidencyjna 161002_5 Głogówek obszar wiejski, obręb ewidencyjny 0071 Ciesznów,  

gmina Głogówek 

 

W związku z powyższym  informuję o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w Wydziale  

Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Głogówku ul. Rynek 1, 48-250  

Głogówek pok. Nr 13 w godzinach pracy urzędu. 

Z uprawnień tych mogą skorzystać strony postępowania w terminie 14 dni od dnia podania do  

publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie  

w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Głogówku: 

www.bip.glogowek.pl oraz wywieszenie  na tablicy ogłoszeń : UM w Głogówku i na tablicy 

ogłoszeń w miejscowości Ciesznów.  

Na podstawie  art. 49 oraz art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego  (Dz.U. z 2021 r poz. 54) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (DZ.U. z 2021 r  poz. 11 ) 

 
Burmistrz Głogówka  

dr Piotr Bujak 

 

 

Umieszczono w miejscu publicznym  

od dnia ……………………………. 

do dnia ……………………………. 

na Bip-ie ………………………….. 

http://www.bip.glogowek.pl/
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